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Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter Ulf Gustafsson (S), ordförande 

Ronnie Brorsson (S), 1:e vice ordförande 
Claes Nabrink (L) 
Andreas Nikkinen (MP), 2:e vice ordförande 
Bengt-Göran Bergstrand (M) 
Morgan Gustafsson (SD) 

Tjänstgörande ersättare Uno Nilsson (S), för Rolf Rask (S) 

Övriga närvarande 
Ersättare Tore Lomgård (C) 

Övriga deltagare Roland Kindslätt, förvaltningschef 
Anders Johansson, operativ chef gatu- och hamnverksamhet, §§ 66-71, 
deltar digitalt på distans 
Niclas Samuelsson, hamnchef, §§ 66-67, deltar digitalt på distans 
Ulrik Johansson, gatutekniker, § 68, deltar digitalt på distans 
Conny Hansson, gatuchef, §§ 69-70, deltar digitalt på distans 
Jeanette Johander, verksamhetsutvecklare, § 71, deltar digitalt på distans 
Jennifer Wallin, mark- och exploateringsingenjör, § 72, deltar digitalt på 
distans 
Robert Larsson, personalföreträdare, Kommunal Strömstad 
Ulla Hedlund, sekreterare  
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TN § 66 Renovering av Stationskajen - Restaurang 
Pråmen - information 

Ärende: TN/2022-0070 

Tekniska nämndens beslut 
att notera informationen samt 

att beslut i ärendet måste tas senast vid nästa sammanträde med tekniska 
nämnden 2022-09-27. 

Sammanfattning av ärendet 
Stationskajen där Pråmen ligger förtöjd är utdömd och måste ersättas. En ny kaj 
kräver särskilda anpassningar för Pråmen avseende fendring, förtöjning och 
kajyta. För ungefär ett år sedan inledde kommunen en dialog med Pråmen om ett 
avtal för att reglera finansiering och nyttjande av de särskilda anpassningarna. 

Pråmen fick ett avtalsförslag av Tekniska förvaltningen i slutet av maj. Pråmen har 
reviderat förslaget. Pråmens reviderade avtalsförslag 220722 med bilagan ”skiss 
Pråmen bryggor” bifogas. 

Pråmens avtalsförslag (220722) avviker i flera punkter från förvaltningens 
ursprungliga avtalsförslag. Tekniska förvaltningen bedömer att Pråmens 
reviderade avtalsförslag inte bör accepteras. Bedömningen baseras framför allt på 
förändringar avseende avtalstid, garantiutformning, finansiering av investeringen 
och kostnadstäckningens utformning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-01 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att notera informationen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Ulf Gustafsson (S) yrkar att beslut i ärendet måste tas senast vid nästa 
sammanträde med tekniska nämnden 2022-09-27. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att tekniska nämnden 
beslutar i enlighet med yrkandet. 

Beslutet skickas till 
Peo Lundquist, Peo.Lundquist@zacco.com 
Hamnchef Niclas Samuelsson 
Akten 
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TN § 67 Hamn - information 
Ärende: TN/2021-0839 

Tekniska nämndens beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Färjeläget 

Resestatistik. 

Segelsällskapet 

Hållits möte med representanter för Segelsällskapet.  

Kostertrafiken 

Hybridfartyget är på plats och går drygt en tur om dagen på eldrift. Finns 
nattladdning. 

Laddningsstolpen är ca 7 m hög och har en diameter på 0,8 m.  

Skeppsbrokajen ska repareras under slutet av augusti.  

Sommaren i gästhamnen 

God beläggning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-01 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att notera informationen. 

  



Tekniska nämnden 

Dokumenttyp Sida: 6 (20) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2022-08-30 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Tekniska förvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: tn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-190 00 

 

TN § 68 Strömstad kommuns lokala trafikföreskrifter 
om förbud att parkera på Karlsgatan 

Ärende: TN/2022-0539 

Tekniska nämndens beslut 
att anta lokala trafikföreskriften 1486 2022:9 om förbud att parkera på Karlsgatan. 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med mer aktiviteter på Friluftsmuseet har vi sett ett behov om att 
reglera parkeringen utefter gatan. I samband med att vi tittade på regleringen vid 
Friluftsmuseet, gjordes även en översyn på hela Karlsgatan. Från Odelsbergsgatan 
och österut till Ringvägen saknas parkeringsförbud. Då detta är en av de mest 
trafikerade gatorna i staden så bör det regleras. För många år sedan var det 
huvudled på Karlsgatan och då reglerade huvudleden parkeringsförbudet, men 
efter att huvudleden togs bort gjordes ingen lokal trafikföreskrift om förbud att 
parkera på Karlsgatan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Strömstad kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att 
parkera på Karlsgatan, 2022-08-03, gatuchef Conny Hansson 
Strömstad kommuns lokala trafikföreskrifter 1486 2022:9 om förbud att parkera 
på Karlsgatan 
Yttrande Polisen 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att anta lokala trafikföreskriften 1486 2022:9 om förbud att parkera på Karlsgatan. 

Beslutet skickas till 
Polisen, registrator.vast@polisen.se 
Gatuchef Conny Hansson 
Akten 
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TN § 69 Information om reparation av broar i centrum 
Ärende: TN/2022-0549 

Tekniska nämndens beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Julia Taube bron: 

Bron har besiktats och det har framkommit att det finns skador på landfästen 
samt rostskador på stålbalkarna som bär bron. Även trädöverbyggnaden inkl. 
räcken skall bytas ut. 

Diskussioner förs med upphandlad entreprenör om kostnadseffektivast åtgärd för 
de aktuella åtgärderna. 

Arbetet startar upp tidig höst 2022 med reparation av landfästena. 

Kostnadsbedömning ca 2 miljoner kr för hela projektet. 

Coop bron: 

Bron är byggd i sitt första utseende redan 1939 och på 1980-talet breddades bron 
och så har den varit utformad fram till idag. 

Bron har besiktats och betongen har provtagits och slutsatsen är att det räcker 
med att byta kantbalkarna och åtgärda de synliga skador som uppkommit 
undertill på bron. 

Kostnadsbedömning ca 4 miljoner kr och som våra beräkningar ser ut idag så har 
vi en bro ytterligare 50 år. 

Hjälpebron vid Roddklubben: 

Bron har besiktats och här är det en helt ny konstruktion som är det 
kostnadseffektivaste lösningen enligt det vi vet idag. 

Återkommer med åtgärdsförslag och kostnader under hösten 2022.  

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att notera informationen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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TN § 70 Avtal om laddplats Oslovägen 
Ärende: TN/2022-0548 

Tekniska nämndens beslut 
att underteckna avtal med Nima Energy EV 2 AB om att etablera 12 st laddpunkter 
på allmän platsmark vid parkeringen på Oslovägen mellan Taxi och Cirkel K. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun ska vara fossiloberoende senast 2030 och en del i den 
omställningen är att underlätta och skynda på elektrifiering. En möjlig väg är att 
upplåta plats på kommunala parkeringar där privata aktörer kan upprätta 
laddstationer. Strömstads kommun har under några år haft laddstationer i egen 
regi som varit öppna för allmänheten. Numera är de borttagna och ersatts av 
avtal med Vattenfall på Torskholmen och Tesla på långtidsparkeringen vid 
Strömsvattnet, dessutom har Nima ett avtal att etablera laddstolpar vid 
Skeppsbroplatsen. Strömstads kommuns tekniska förvaltning har utlyst ytterligare 
en ny förfrågan om att etablera laddplatser på allmän platsmark vid parkeringen 
på Oslovägen mellan Taxi och Cirkel K under maj-juni månad 2022. 

Ett antal anbud har inkommit och Nima Energy EV 2 AB har lämnat in det för 
kommunen fördelaktigaste anbudet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-01 avtal om laddplats Oslovägen. 
Avtal med Nima 
Anvisningar bilaga 2 (version 2)  

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att underteckna avtal med Nima Energy EV 2 AB om att etablera 12 st laddpunkter 
på allmän platsmark vid parkeringen på Oslovägen mellan Taxi och Cirkel K. 

Beslutet skickas till 
Gatuchef Conny Hansson 
Akten 
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TN § 71 Medborgarförslag om att ge kommun-
invånarna kontinuerlig information om 
förvaltningen av sjukhusfastigheten Pilen 5 

Ärende: TN/2021-0657 

Tekniska nämndens beslut 
att avslå medborgarförslaget. 

Beslutsmotivering 
Förvärvet av Strömstads sjukhus är av stort allmänt intresse. Dock ser inte 
Tekniska förvaltningen att den händer så mycket inom fastighetsförvaltningen att 
det är rimligt att informera allmänheten kontinuerligt varje vecka i lokaltidningar. 
Tekniska förvaltningen anser i stället att allmänheten ska informeras vid de 
tillfällen när det sker något som är av allmänt intresse och då genom information i 
ett eller flera medier som exempelvis lokaltidning, sociala medier och 
kommuntidningen Allihopa. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslagsställaren föreslår att kommunen ger kommuninvånarna kontinuerlig 
information varje vecka i Strömstadstidningen eller Veckovis om förvaltningen av 
fastighet Pilen 5. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-04 
Medborgarförslaget 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att avslå medborgarförslaget. 

Beslutet skickas till 
Barbro Nilsson, Inge Schiölers gränd 3, lgh 1201, 452 31 Strömstad 
Kommunfullmäktige, anmälningsärende 
Akten 
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TN § 72 Fastigheten Pilen 5 - information 
Ärende: TN/2021-0840 

Tekniska nämndens beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ombyggnad av storkök 
Ombyggnaden är i slutfasen. Slutbesiktning utförs vecka 38 
Verksamheten planerar att flytta tillbaka under höstlovet vecka 44. 

SÄBO 
Projekteringen är i slutfasen. 
Upphandling av totalentreprenad påbörjas i mitten september. Beräknad 
byggstart är vid årsskiften. 
Enligt besked från VGR ska NU-sjukvården bedriva vårdverksamhet från 1 nov -22. 
Innan NU-sjukvården flyttar in krävs att röntgen är flyttat till plan 1 samt att vissa 
renoveringsarbeten och håltagningar är klara på plan 2. Dessa 
ombyggnadsarbeten drivs av förvaltaren Strömstadsbyggen och startas omgående 
för att man ska hinna klart till 1 nov. 
Det kommer att krävas att NU-sjukvården temporärt flyttar sin verksamhet till en 
provisoriskt lokal på plan 4 i olika etapper.  
Orsaken är att SÄBO-entreprenören måste utföra håltagning och 
rördragningsarbetet ovanför undertak på plan 2. VGR är informerad. 
Ventilationssystemet utanför SÄBO har brister och måste åtgärdas för att 
byggnaden ska klara godkänd OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll). 
Investeringsmedel, ca 5 Mkr, kommer att äskas separat i budget för 2023. 

Förvaltning 
Förvaltaren arbetar just nu med hyresavtal för VGR på plan 2. 
Etappvis utbyte av brandlarm pågår och kommer att fortsätta under 2023. 
Hemsjukvården har flyttat in på plan 6. 

Beslutet skickas till 
Akten 
  



Tekniska nämnden 

Dokumenttyp Sida: 11 (20) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2022-08-30 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Tekniska förvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: tn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-190 00 

 

TN § 73 Motion om Strömstads kommun och 
klimatrapporten IPCC 2021 från Centerpartiet 

Ärende: TN/2022-0218 

Tekniska nämndens beslut 
att lämna yttrande med förslag att bifalla första att-satsen i motionen; att det för 
kommunfullmäktige redovisas en avvecklingsplan avseende fordon, inom 
kommunens fordonspark, som enbart drivs med fossila bränslen. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet, Åsa Torstensson och Andreas Hansson, inkom 2021-08-19 med en 
motion gällande Strömstads kommun och IPCC-rapport 2021.  

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse som avsåg utreda motionen och 
ta fram beslutsförslag har remitterats till tekniska nämnden gällande den del av 
beslutsförslaget som berör avvecklingsplan för fossildrivna fordon, 

”att det för kommunfullmäktige redovisas en avvecklingsplan avseende fordon, 
inom kommunens fordonspark, som enbart drivs med fossila bränslen” 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-11 
Tekniska nämndens arbetsutskott (2022-05-03 tnau §59) 
Tjänsteskrivelse 2022-03-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-06 (2021-10-06 KSau §183) 
Kommunfullmäktige 2021-09-09 (2021-09-09 KF §86) 
Motion om Strömstads kommun och klimatrapporten IPCC 2021 från 
Centerpartiet 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att lämna yttrande med förslag att bifalla första att-satsen i motionen; att det för 
kommunfullmäktige redovisas en avvecklingsplan avseende fordon, inom 
kommunens fordonspark, som enbart drivs med fossila bränslen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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TN § 74 Upplåtelse av jakträtt inom Valbäck 1:14 
Ärende: TN/2022-0498 

Tekniska nämndens beslut 
att återremittera ärendet till tekniska förvaltningen för undersökning av juridiken 
kring krav att anbudsgivare ska vara kommunmedlem alternativt mantalsskriven 
innevånare. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidigare jakträttsinnehavare har sagt upp sin jakträtt. Förvaltningen föreslår att ny 
jakträttsinnehavare för Valbäck 1:14 eftersöks i ett anbudsförfarande.  

Området har en areal om 114 ha, se karta i beslutsunderlaget. 

Förvaltningen ser det som lämpligt att låta jaktmarken bjudas ut till anbudsgivning 
enligt framtagna handlingar, bland annat innebärande att anbudsgivaren ska vara 
kommunmedlem.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad 2022-07-07. 
Förslag till jakträttsavtal och karta. 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att jakträtten på fastigheten Valbäck 1:14 ska bjudas ut till anbudsgivning och med 
kravet att anbudsgivare ska vara kommunmedlem. Tillträdesdag för 
jakträttsavtalet är 1 oktober 2022. 

att avtalstiden ska vara 5 år och 9 månader med 5 års förlängning, med en 
uppsägningstid på 6 månader. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Claes Nabrink (L) med instämmande av Bengt-Göran Bergstrand (M), Ulf 
Gustafsson (S), Uno Nilsson (S) och Morgan Gustafsson (SD) yrkar att 
återremittera ärendet till tekniska förvaltningen för undersökning av juridiken 
kring krav att anbudsgivare ska vara kommunmedlem alternativt mantalsskriven 
innevånare. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras i 
dag och finner att ärendet ska återremitteras. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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TN § 75 Ekonomisk uppföljning juli 
Ärende: TN/2021-0820 

Tekniska nämndens beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämndens resultat per juli 2022 för den skattefinansierade 
verksamheten visar ett överskott i förhållande till budget med 5,2 mnkr. 
Budgetavvikelserna finns främst inom teknisk nämnd och förvaltning avseende 
Pilen 5, exploateringsverksamhet drift samt gatu- och hamnverksamheten.  

Tekniska nämndens resultat per juli 2022 för den taxefinansierade verksamheten 
visar ett underskott i förhållande till budget med -5,3 mnkr. Vatten- och 
avloppsverksamheten visar ett underskott på -4,0 mnkr som är hänförlig till lägre 
intäkter för minskad försäljning av vatten och ökade elkostnader och slamsugning 
på grund av högre priser. Avfallsverksamheten visar ett underskott på -1,5 mnkr 
som förklaras av ökade kostnader för drivmedel och destruktionskostnader på 
grund av ökade priser.  

För att hantera förvaltningen avvikelser mot budget arbetar man med att i 
möjligaste mån hålla nere driftskostnaderna. Dessutom arbetas det med 
samordning mellan förvaltningens verksamheter för att finna lösningar som 
medför lägre kostnader och ett mer effektivt arbete.  

För att hantera budgetunderskottet inom vatten- och avloppsverksamheten 
arbetar man med effektiviseringar genom analys av processer för att finna bättre 
och effektiverare arbetssätt och nyttjande av resurser såsom; elförbrukning och 
kemikalieanvändning. Även avfallsverksamheten ser över sina processer och 
driftskostnader för att hantera de ökade kostnaderna.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-08, controller Charlotta Björkman 
Ekonomisk uppföljning juli 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att notera informationen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
  



Tekniska nämnden 

Dokumenttyp Sida: 14 (20) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2022-08-30 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Tekniska förvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: tn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-190 00 

 

TN § 76 Delegations- och anmälningsärenden 
Ärende: TN/2022-0053 

Tekniska nämndens beslut 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen: 

Ärendenummer Handling Ärendemening 

TN/2022-0117 

Yttrande -
Gatuavdelningen 
tillstyrker ansökan om 
användande av offentlig 
plats 

Uteservering, Västra Klevgatan 
1 TORO, 2022-04-01--2022-10-
10 dnr A072.118/2022 

TN/2022-0231 
Yttrande till polisen 
gällande lokala 
trafikföreskrifter 

Strömstad kommuns lokala 
trafikföreskrifter om laddplats 
på Strömsvattnets parkering 

TN/2022-0417 

Yttrande -
Gatuavdelningen 
tillstyrker ansökan om 
användande av offentlig 
plats 

Begäran om yttrande - 
Konsthantverksfestival, 
Stadsparken+ Plagen 
Strömstad dnr A312.417/2022 

TN/2022-0422 

Yttrande -
Gatuavdelningen 
tillstyrker ansökan om 
användande av offentlig 
plats. 

Remiss från polisen ang. 
Begäran om yttrande - 
Torgmöte, utdelning av 
valmaterial/info till 
allmänheten dnr 
A336.310/2022 

TN/2022-0423 

Yttrande -
Gatuavdelningen 
tillstyrker ansökan om 
användande av offentlig 
plats under perioden 19 
augusti-16 september 

Remiss från polisen ang. 
Begäran om yttrande - 
Valstuga Liberalerna 
Strömstad dnr A336.335/2022 

TN/2022-0424 

Yttrande - 
Gatuavdelningen 
tillstyrker ansökan om 
användande av offentlig 
plats 

Remiss från polisen ang. 
Begäran om yttrande - 
Ansökan om Valaffischer 
Liberalerna A336.374/2022 
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TN/2022-0427 

Yttrande - 
Gatuavdelningen 
tillstyrker ansökan om 
användande av 
offentlig plats. 

Remiss från polisen -Begäran 
om yttrande - Fest i 
stadsparken, Oslovägen 42 
Skatepark Strömstad dnr 
A335.035/2022 

TN/2022-0431 Anstånd beviljat Ansökan om anstånd faktura 

TN/2022-0380 
Beslut om 
parkeringstillstånd - 
avslag förare 

Ansökan om parkeringstillstånd 
för person med rörelsehinder 

TN/2022-0438 
Beslut om 
parkeringstillstånd - 
avslag förare 

Ansökan om parkeringstillstånd 
för person med rörelsehinder 

TN/2022-0437 
Beslut om 
parkeringstillstånd - 
avslag förare 

Ansökan om parkeringstillstånd 
för person med rörelsehinder 

TN/2022-0453 Beslut om anstånd Ansökan om anstånd faktura 

TN/2021-0678 
Avtal tecknat - Bryggor 
2021 Strömstads 
Kommun 

Renovering gästhamn, Södra 
hamnen 

TN/2022-0483 

Yttrande -
Gatuavdelningen 
tillstyrker ansökan om 
användande av 
offentlig plats 

Remiss från polisen ang. 
ambulerande försäljning 
Oskars platsen Strömstad dnr 
A365.396/2022 

TN/2022-0487 
[TRV 2022/73479] 
Yttrande – 
Transportdispens 

[TRV 2022/73479] Begäran om 
yttrande gällande 
transportdispens 

TN/2022-0444 

Remissvar till polisen -
Gatuavdelningen 
tillstyrker ansökan om 
användande av 
offentlig plats. 

Remiss från polisen -Begäran 
om yttrande - Byggetablering 
Byggställning, Badhusgatan 3, 
korsningen Södra Bergsgatan, 
Strömstad dnr A341.788/2022 

TN/2022-0445 

Remissvar till polisen -
Gatuavdelningen 
tillstyrker ansökan om 
användande av 
offentlig plats. 

Remiss från polisen ang. 
Begäran om yttrande - 
Uppställning av anordningar 
mål/start i samband med 
cykeltävling dnr 
A328.678/2022 

TN/2022-0496 Beslut om anstånd Ansökan om anstånd faktura 

TN/2022-0497 Delegationsbeslut Ansökan anstånd faktura 
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TN/2022-0501 
[TRV 2022/74168] 
Yttrande – 
Transportdispens 

[TRV 2022/74168] Begäran om 
yttrande gällande 
transportdispens 

TN/2022-0511 

Remissvar till polisen -
Gatuavdelningen 
tillstyrker ansökan om 
användande av 
offentlig plats. 

Remiss från polisen ang. (kort 
svarstid) Begäran om yttrande 
- Räkans Dag Strömstad 16/7 
dnr A390.101/2022 

TN/2022-0508 
[TRV 2022/75252] 
Yttrande – 
Transportdispens 

[TRV 2022/75252] Begäran om 
yttrande gällande 
transportdispens 

TN/2022-0510 
Delegationsbeslut [TRV 
2022/75409] Yttrande – 
Transportdispens 

[TRV 2022/75409] Begäran om 
yttrande gällande 
transportdispens 

TN/2022-0512 

Remissvar till polisen -
Gatuavdelningen 
tillstyrker ansökan om 
användande av 
offentlig plats. 

Remiss från polisen ang. 
Begäran om yttrande- 
Valskyltning/affischering, inom 
Strömstads kommun dnr 
A388.430/2022 

TN/2022-0513 

Remissvar till polisen -
Gatuavdelningen 
tillstyrker ansökan om 
användande av 
offentlig plats. 

Remiss från polisen ang. 
Begäran om yttrande - 
Affischering, Centrala 
Strömstad och Skee (på allmän 
plats). dnr A389.957/2022 

TN/2022-0514 

Remissvar till polisen -
Gatuavdelningen 
tillstyrker ansökan om 
användande av 
offentlig plats under 
perioden 19 augusti – 
16 september. 

Remiss från polisen ang. 
begäran om yttrande - 
Valstuga, Oscarsplatsen, 
Strömstad dnr A389.950/2022 

TN/2022-0503 

Remissvar till polisen -
Gatuavdelningen 
tillstyrker ansökan om 
användande av 
offentlig plats 

Remiss från polisen ang. 
Utomhusbio med Telia och 
Netflix, Plagen, Strömstad dnr 
A379.231/2022 

TN/2022-0499 Beslut om anstånd Ansökan om anstånd faktura 

TN/2022-0521 Beslut om anstånd Ansökan om anstånd faktura 

TN/2022-0380 
Beslut om 
parkeringstillstånd - 
bifall förare 

Ansökan om parkeringstillstånd 
för person med rörelsehinder 
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TN/2022-0200 
Beslut om 
parkeringstillstånd - 
bifall förare 

Ansökan om parkeringstillstånd 
för person med rörelsehinder 

TN/2022-0405 
Beslut om 
parkeringstillstånd - 
avslag förare 

Ansökan om parkeringstillstånd 
för person med rörelsehinder 

TN/2022-0531 
Beslut om 
parkeringstillstånd - 
bifall förare 

Ansökan om parkeringstillstånd 
för person med rörelsehinder 

TN/2022-0439 
Beslut om 
parkeringstillstånd - 
bifall förare 

Ansökan om parkeringstillstånd 
för person med rörelsehinder 

TN/2022-0533 
Beslut om 
parkeringstillstånd - 
bifall förare 

Ansökan om parkeringstillstånd 
för person med rörelsehinder 

TN/2022-0534 
Beslut om 
parkeringstillstånd - 
bifall förare 

Ansökan om parkeringstillstånd 
för person med rörelsehinder 

TN/2022-0446 Beslut om 
parkeringstillstånd 

Ansökan om parkeringstillstånd 
för person med rörelsehinder 

TN/2022-0535 
[TRV 2022/79226] 
Yttrande -
transportdispens 

[TRV 2022/79226] Begäran om 
yttrande gällande 
transportdispens 2022-07-29 

TN/2022-0538 

Yttrande - 
Gatuavdelningen 
tillstyrker ansökan om 
användande av 
offentlig plats 

Remiss från polisen ang. 
A424.112./2022 Affischering 

TN/2022-0546 

Remissvar till polisen 
Gatuavdelningen 
tillstyrker ansökan om 
användande av 
offentlig plats 

Remiss från polisen ang. -
Begäran om yttrande 
A424.114/2022 Valstuga, SD 

TN/2022-0545 Beslut om anstånd Ansökan om anstånd faktura 

TN/2022-0495 

Yttrande -
Gatuavdelningen 
tillstyrker ansökan om 
användande av 
offentlig plats under 
perioden 19 augusti-16 
september 

Remiss från polisen ang. 
Valstuga Oscarsplatsen Ärende 
A367.861/2022 Centerpartiet 



Tekniska nämnden 

Dokumenttyp Sida: 18 (20) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2022-08-30 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Tekniska förvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: tn@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-190 00 

 

TN/2022-0458 

Remissvar till polisen -
Gatuavdelningen avslår 
ansökan om 
användande av 
offentlig plats. Annan 
plats tilldelad för sin 
etablering 

Remiss från polisen -Begäran 
om yttrande - Byggetablering 
Arbetsbod Container Inhägnat 
arbetsområde, Parkeringsplats 
vid Magasinsgatan dnr 
A359.493/2022 

TN/2022-0551 

Remissvar till polisen -
Gatuavdelningen 
tillstyrker ansökan om 
användande av 
offentlig plats. 

Remiss från polisen ang. -
Begäran om yttrande 
A341.889/2022, byggställning, 
Södra hamngatan 25 

TN/2022-0559 
[TRV 2022/81516] -
Yttrande -
Transportdispens 

[TRV 2022/81516] Begäran om 
yttrande gällande 
transportdispens 

TN/2022-0410 Beslut om beviljad 
avbetalning Ansökan om avbetalning 

TN/2022-0567 
Beslut om 
parkeringstillstånd - 
bifall förare 

Ansökan om parkeringstillstånd 
för person med rörelsehinder 

TN/2022-0570 
Beslut om 
parkeringstillstånd - 
bifall passagerare 

Ansökan om parkeringstillstånd 
för person med rörelsehinder 

TN/2022-0562 

Yttrande -
Gatuavdelningen 
tillstyrker ansökan om 
användande av 
offentlig plats under 
perioden 19 augusti-16 
september. 

Remiss från polisen -Begäran 
om yttrande A433.073/2022 
Valstuga KD 

TN/2022-0563 

Yttrande -
Gatuavdelningen 
tillstyrker ansökan om 
användande av 
offentlig plats. 

Remiss från polisen -Begäran 
om yttrande A433.080/2022 - 
ansökan för valaffischering KD 

TN/2022-0568 

Yttrande -
Gatuavdelningen 
tillstyrker ansökan om 
användande av 
offentlig plats. 

Remiss från polisen -Begäran 
om yttrande -Politiskt möte 
med FI 
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TN/2022-0550 

Yttrande -Gatuavdelningen 
tillstyrker ansökan om 
användande av offentlig 
plats 

Begäran om yttrande 
A342.139/2022 - 
byggställning, Badhusgatan 
7 i Strömstad 

TN/2022-0081 
Beslut om anslutning 
utanför 
verksamhetsområde 

Va-avtal Grålös 1:7 och 1:3 

TN/2022-0076 

Delegationsbeslut Ramavtal 
Tekniska konsulttjänster - 
Kategori 
Byggnadskonstruktör 

Ramavtal Tekniska 
konsulttjänster - Kategori 
Byggnadskonstruktör -
2023-11-14 

TN/2022-0045 
Delegationsbeslut ramavtal 
Tekniska konsulttjänster - 
Kategori elkonsult 

Ramavtal Tekniska 
konsulttjänster - Kategori 
Elkonsult 2023-11-14 

TN/2022-0046 

Delegationsbeslut Ramavtal 
Tekniska konsulttjänster - 
Kategori Bygg-
Projektledning 

Ramavtal Tekniska 
konsulttjänster - Kategori 
Bygg-/Projektledning -
2023-11-14 

TN/2022-0044 
Delegationsbeslut ramavtal 
Tekniska konsulttjänster - 
Kategori Brandkonsult 

Ramavtal Tekniska 
konsulttjänster - Kategori 
Brandkonsult 2023-11-14 

TN/2022-0244 Delegationsbeslut -
Ramavtal Trafikmålning Trafikmålning 2022 

TN/2022-0087 
Avtal -Fordonsleasing 
tecknat med Nordea 
genom ADDA inköpscentral 

FKU, Adda ramavtal 
Finansiell fordonsleasing 
2020 

TN/2022-0262 Beslut om upphandling av 
yttre skötsel, grönytor 

Upphandling av 
grönyteskötsel 

TN/2022-0574 

Yttrande - Gatuavdelningen 
tillstyrker ansökan om 
användande av offentlig 
plats 

Remiss från polisen -
Begäran om yttrande 
A447.121/2022 Valstuga 
Vänsterpartiet 

TN/2022-0379 Beslut om tecknat avtal Direktupphandling 
reparation Skeppsbrokajen 

TN/2022-0578 

Remissvar till polisen -
Begäran om yttrande 
A433.357/2022 Valstuga 
Oscarsplatsen -
Socialdemokraterna 

Remiss från polisen -
Begäran om yttrande 
A433.357/2022 Valstuga 
Oscarsplatsen -
Socialdemokraterna 
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TN/2022-0585 

Remissvar till polisen -
Gatuavdelningen tillstyrker 
ansökan om användande av 
offentlig plats 

Remiss från polisen -
Begäran om snabbt 
yttrande A447.113/2022 
Valaffischering 
Vänsterpartiet 

Beslutet skickas till 
Akten 
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